REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN
I. Organizator:
1. Organizatorem rozgrywek jest Road to Sport.
2. Z ramienia Organizatora zawodami „Beach Volleyball” kieruje Mieczysław Szynkarowski tel. 604 607 802.
II. Miejsce i termin:
Zawody odbędą się na boiskach do siatkówki plażowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy al.
Paderewskiego 35 we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 2019.
III. Uczestnictwo:
1. Przed każdym meczem Team Leader zespołu musi uzupełnić protokół meczowy.
2. Zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
3. Sprawdzenie tożsamości zawodników może odbywać się tylko przed meczem na wniosek zespołu przeciwnego,
organizatora lub sędziów. Każdy zawodnik ma wtedy obowiązek podejść do stolika ze swoim dokumentem tożsamości
ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, itp.). W przypadku braku dokumentu potwierdzającego
tożsamość i braku zdjęcia zawodnika na podstronie jego zespołu, zawodnik zostaje niedopuszczony do gry.
4. Drużyny zobowiązane są do grania w jednolitych strojach z numerami na koszulkach. W przypadku braku strojów z
numerami zespół zobowiązany jest do gry w zapewnionych przez organizatora znacznikach.
IV. Zespół
1. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 8 zawodników.
2. Na boisku w czasie meczu może przebywać do 4 zawodników z każdej drużyny. Pozostali gracze przybywać mogą w
strefie rozgrzewki lub na ławce rezerwowych.
3. W zespołach uczestniczących w rozgrywkach męskich mogą grać kobiety. Panowie nie mogą grać w drużynach
kobiecych.
V. Przebieg rywalizacji:
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i ustalany jest przez organizatora, ilość zespołów
ograniczona do: kobiety 8 zespołów, mężczyźni 10 zespołów.
2. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS (za wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym regulaminie przez
organizatora).
3. Obowiązuje skład drużyny podany na pierwszym meczu rozgrywek.
4. Jeżeli w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu nie stawi się na boisko 4 zawodników - drużyna przegrywa mecz
walkowerem.
5. Jeżeli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję a drużyna nie posiada rezerwowego, to dopuszczalne
jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie.
6. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 punktów (2 pkt przewagi), ewentualny trzeci, decydujący
set do 15 pkt (2 pkt przewagi).
7. Za wygrany mecz 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za wygrany mecz 2:1 drużyna otrzymuje
2 pkt, za przegrany mecz 1:2 drużyna otrzymuje 1pkt, za przegrany 0:2 drużyna otrzymuje 0pkt, za walkower -1 pkt.
8. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli decydują
kolejno:
a) wyniki meczów pomiędzy drużynami bezpośrednio zainteresowanymi (punkty, różnica setów, różnica małych pkt),
b) różnica setów (małych pkt) w całym turnieju.

VI. Nagrody indywidualne:
1. MVP turnieju - najbardziej wartościowy zawodnik oraz zawodniczka, wybrani na podstawie statystyk indywidualnych
oraz oceny sędziów i koordynatorów turnieju.
2. Najlepiej punktujący - zostaje nim zawodnik oraz zawodniczka z największą ilością punktów rankingowych zdobytych
w turnieju wyznaczonych na podstawie wzoru: „punkty z ataku” + „3 x punkty z zagrywki” + „5 x punkty zdobyte
blokiem”. W przypadku gdy kilku zawodników zakończy rywalizację z taką samą ilością punktów, tytuł zdobywa
zawodnik z drużyny, która wyżej uplasowała się w turnieju.

VII. Podsumowanie
W kwestiach nie ujętych w regulaminie, spornych i innych decyzję ostateczną podejmować będą Organizatorzy
zgodnie z duchem gry i zasadami FAIR PLAY.
Organizatorzy Turnieju nie są odpowiedzialni za zniszczenia, zgubienie, kradzież własności lub sprzętu uczestników.
Nie odpowiadają oni także za krzywdy ani kontuzje uczestników.

